
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 6. 11. 2017 

 
1. Informace ze schůze župy v Náchodě:  

• Helena Rezková informovala zástupce jednot, že ČOS znovu požádala o peníze 

z Programu IV MŠMT (opravy a údržba TVZ). Peníze by měly přijít až v 

prosinci a není jasné, v jaké to bude výši.  

• Dotace na všestrannost (a další granty) - byly rozeslány do jednot, včetně 

formulářů na jejich vyúčtování. Vyplněné formuláře odevzdat na župu do 

30.11.2017.  

• Upozornění na možnost žádat o individuální dotace z Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje - O dotaci je možné žádat ve dvou programech – 

dotace na roční činnost a dotace na jednorázové akce. Žádost o dotaci se 

podává výhradně prostřednictvím dotačního portálu kraje (http://dotace.kr-

kralovehradecky.cz)  

• Informace o projektu 100 sokolských keší republice. 

2. Pavlína Špatenková a Helena Rezková sepisují osudy účastníků odboje a padlých 

sokolů z naší župy. Zaslali jsme historické dokumenty o sokolech z naší jednoty, kteří 

byli zavražděni za 2. světové války (Vojtěch Koláč, Josef Světlík, Josef Vondřejc). 

3. 7. října pořádala naše jednota Župní přebor v přespolním běhu. Na start se postupně 

postavilo 120 závodníků. Vyhlášení vítězů proběhlo z důvodu deštivého počasí 

v místním kině. Ze strany účastníků byla organizace akce pochvalně hodnocena. 

4. Proběhla revize nářadí v sokolovně – vše v pořádku. 

5. Děkujeme Ludmile Ježkové, která po dobu pracovní neschopnosti sokolnice 

pomáhá s úklidem sokolovny. 

6. Naše jednota nebude pořádat Vánoční zábavu. 26. 12. zorganizuje zábavu v sokolovně 

restaurace Na Kovárně.  

7. Odpověď na Žádost o prominutí Vratky dotace FS u projektu z Operačního programu 

Životní prostředí 2007–2013, CZ.1.02/3.1.00/11.12392 „Tepelné úspory v Sokolovně 

Nový Hrádek“ byla zamítnuta. Starosta jednoty Ing. Jeronym Holý konzultoval situaci 

s odbornou veřejností. Z jednání vzešel doporučený postup, a to neplatit vyměřenou 

pokutu a podat žádost o prominutí u FÚ Hradec Králové. Zajistí starosta Ing. Jeronym 

Holý. 



8. Dětské hřiště před sokolovnou s několika herními prvky je v provozu. Hřiště je pod 

správou městysu. 

9. Informace o stavu finančních prostředků na účtech T. J. a v pokladně.  

10. Informace o stavu členů v jednotě. Během roku vystoupilo 41 členů a 27 členů 

vstoupilo do T. J. 

11. Nácvik sletových skladeb se rozběhl naplno. Počítá se s účastí na Župním sletu ve 

Dvoře Králové nad Labem a na Okresním sletu v Hradci Králové. Doprava cvičenců 

zajištěným autobusem. Oblastní slet bude v Novém Hrádku. 

12. Lyžařský oddíl uspořádal 3. 12. výroční členskou schůzi.  

13. V prostoru sjezdovky stojí sloupy s osvětlením, které jsou pro lyžaře nebezpečné. Do 

zahájení lyžařské sezony zajistit jejich obložení. 

14. Volné jízdenky na vlek pro cvičitele jako odměna za jejich práci v Sokole. 

15. Termíny sletů v roce 2018:  
Župní slet ve Dvoře Králové nad Labem - 19. května (krytá hala zimního stadionu),  

Krajský slet v Hradci králové - 3. června,  

Oblastní slet Nový Hrádek 16. června. 

16. Organizace Sokolského plesu a Přejezdu Orlických hor 

Připravované akce: 

26. 12. 2017   Vánoční zábava (pořadatel restaurace Na Kovárně) 
20. 1. 2018   Myslivecký ples 
27. 1. 2018   Sokolský ples 
28. 1. 2018   Dětský karneval 
3. 2. 2018   Přejezd Orlických hor 
17. 2. 2018   Hasičský ples 
 
 
Zapsala: Jarmila Drašnarová 


